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SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução Com a crescente preocupação mundial da manutenção e        
recuperação do equilíbrio ambiental, é imprescindível o       
conhecimento do papel de cada grupo nos ecossistemas. O         
grupo das aves é um dos mais estudados para fins de           
preservação ambiental, graças às suas várias adaptações e        
características únicas, como os hábitos alimentares. As aves        
podem exercer ser frugívoras, granívoras (grãos e sementes),        
insectívoras, nectarívoras, carnívoras, piscívoras (peixes),     
necrófagas ou onívoras, sendo assim animais muito importantes        
para a manutenção do equilíbrio ecológico, já que atuam como          
dispersoras de sementes, agentes polinizadores, reguladoras de       
populações de suas presas e ainda como bioindicadores de         
conservação, pois são bem conhecidas e sensíveis a alterações         
de seus habitats (FIGUEIREDO, 2014). O Brasil abriga uma das          
mais diversas avifaunas do mundo, com o número de espécies          
estimado em mais de 1.690 (CBRO, 2003; IUCN, 2004;         
NatureServe, 2004 citado por MARINI e GARCIA, 2005).        
Noventa e dois por cento das aves brasileiras são espécies          
residentes, sendo apenas 8% espécies migrantes (Sick, 1993).        
O tráfico internacional de aves e de animais silvestres é uma           
atividade forte no Brasil (Laçava, 2000; Renctas, 2002 citado por          
MARINI e GARCIA, 2005).  



Objetivo - Conscientização dos discentes sobre a importância das aves         
em nosso sistema; 
- Sensibilização por meio do conhecimento sobre os cuidados         
com o meio ambiente, juntamente abordando o espaço que uma          
ave está inserida; 
- Promoção de conhecimentos acerca do tema proposto para os          
estudantes. 
 

Regras e/ou 
Procedimentos 

Ao iniciar a aula do tema proposto, deve-se abordar os aspectos: 
- Evolutivos;  
- Mudanças anatômicas quanto ao vôo; 
- Importância das aves quanto a preservação da sua fauna.  
Para aplicação da aula foram utilizados materiais didáticos, bem         
como: um cartaz contendo os diferentes tipos de asas e sua           
aerodinâmica, ferramentas domésticas, como alicates que foram       
utilizados para simular o tipo de bico de cada ave, e pequenas            
sementes para observar como cada bico atuará de maneira         
distinta, e um último fora modelo ilustrativo de diferentes partes          
de uma asa (ex: diferentes penas, exercem diferentes funções). 
- Pegue o alicate (representando um bico de porte pequeno) e           
tente quebrar alguma semente rígida, ao fechar o alicate. Caso          
não quebre explique o motivo, ou seja, o bico fino não consegue            
desmantelar a semente por consequência esta não quebrará.        
Terá que ser um bico forte.  
 

Aplicabilidade Para uma boa aplicação deste modo alternativo de aula no          
ensino fundamental, basta a adaptação de perguntas para que         
os estudantes consigam chegar a interpretação correta do que         
lhes pedira, e juntamente aplicar uma dinâmica, visto que, na          
faixa etária desses estudantes, se torna viável.  

Pós-Atividade Poderão ser debatidas questões que integrem a       
multidisciplinaridade, bem como a matemática, ao ser       
relacionada com a velocidade em que uma ave poderá atingir,          
conservação de um determinado espaço, relação entre       
organismos, áreas geográficas sendo danificadas pelo próprio       
mau hábito descontrolado, que afetará uma imensa diversidade        
de aves e história e cultura de uma determinada população,          
dentre outras questões. Este modelo de aula poderá servir como          
avaliação qualitativa, entretanto a maneira como o docente        



avaliará será levando a sala de aula para o meio externo à            
escola, buscando integração com a sociedade, visando colocar o         
estudante como centro da propagação de conhecimento, e com         
isto, os próprios discentes abordarão em sala, suas experiências         
em relação ao tema.  
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
MATERIAIS UTILIZADOS: 

- Cartolina para colagem das asas; 
- Asas feitas com folhas sulfites coloridas;  
- Materiais domésticos como: Alicates, cortador de grama, alicate decapador,         

dentre outros utensílios semelhantes.  
- Sementes verdadeiras (qualquer que seja o tipo).  
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Figura 1. Materiais didáticos utilizados 
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Figura 2. Pibidiano explicando aos discentes sobre evolução e surgimento de aves; e Figura 3.                
Pibidiana explicando sobre os habitats existentes e quanto a morfologia das asas, de variadas espécies               
de aves.  
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